
AnQore is een gespecialiseerde leverancier van chemische producten. We maken ver-

schillende chemische grondstoffen, zoals acrylonitril, ammoniumsulfaat en blauwzuur 

en dat doen we heel goed. We zijn een van de wereldspelers in onze markt. Werken bij 

AnQore is echt werken aan de top.

 

Onze producten zie je overal
De grondstoffen die we maken, worden gebruikt bij de productie van heel veel produc-

ten. Van LEGO tot computers, van shampoo tot cola. Als je bij AnQore werkt is dat best 

iets om trots op te zijn. Jij werkt mee aan al die apparaten en spullen om je heen!

 

Vanuit Chemelot veroveren we de wereld
We hebben ons hoofdkantoor in Urmond en de AnQore-fabriek ligt op Chemelot. Zodra 

je bij ons rondloopt, voel je: hier gebeurt het! Specialisten vanuit de hele wereld werken 

hier aan de grondstoffen en materialen van morgen. Voor ons is het de perfecte locatie 

om verder te bouwen aan de toekomst van AnQore.

 Wij zijn op zoek naar

Procesoperator B en C
Heb je een operator B of C diploma? Maak kennis met AnQore! En kies voor werken bij een bedrijf dat tot de top in haar markt behoort, voor volop 
doorgroeimogelijkheden, goede arbeidsvoorwaarden en een hecht team.

Verantwoordelijkheden
Als operator bij AnQore ben je verantwoordelijk voor het bedienen van de productie-installaties en het controleren van het productieproces in de 
plant. Veiligheid komt daarbij op de eerste plaats. Je werkt als procesoperator in teamverband. Ieder heeft zijn eigen taken, maar samen ben je verant-
woordelijk voor het hele productieproces in de fabriek en voor een constante goede productkwaliteit. Je werkt in ploegendiensten (2-2-2 rooster).

Wat ga je precies doen?
 Je voert zelfstandig bedienings- en controlewerkzaamheden uit aan de diverse procesinstallaties
 Je signaleert afwijkingen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, productie, kosten en milieu. Zie je dat iets beter kan, dan doe je verbeter  
 voorstellen
 Tijdens de controlerondes controleer je de procesinstallaties, neem je monsters en beoordeel je analysegegevens
 Je bereidt karweien voor zodat deze ingepland kunnen worden en je voert de veiligstelwerkzaamheden uit
 Je assisteert bij kleine onderhoudswerkzaamheden en voert deze ook uit
 Je zorgt voor verslaglegging van relevante informatie, je informeert de chef van dienst en hoofdoperators zo nodig over de situatie in de   
 installatie
 Je werkt nauw samen met de meetkamer bij onderhouds- en productiestops

Opleiding en ervaring
 Opleiding in de procestechniek afgerond en een operator B of C diploma
 Je hebt bij voorkeur meerdere jaren werkervaring in een chemische installatie
 Veiligheid is je tweede natuur
 Je hebt een proactieve instelling en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
 Leergierig, ambitieus en gedreven om jezelf te blijven ontwikkelen
 Verder ben je oplossingsgericht, zelfstandig én een echte teamspeler

Wat bieden wij jou
We begrijpen dat het onze mensen zijn die het verschil maken om succesvol te zijn in de markt. We belonen onze mensen met een competitief salaris 
en aantrekkelijke arbeidvoorwaarden. Onze kernwaarden zijn respect, professionaliteit, gedrevenheid en betrouwbaarheid. Onze fabriek en kantoor-
locatie bevinden zich in Nederland, maar omdat onze producten verscheept worden naar 5 continenten is onze organisatie een sterk internationale. 
We bieden de mogelijkheid om te werken en je te ontwikkelen in een compacte en gedreven organisatie.
 

Spreekt deze vacature je aan?

Maak dan van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.zo-wil-ik-werken.nl/vacatures/lgJIW3EcPUufTSqFEVHLpQ/procesoperator-b-en-c
 
Omdat we bij AnQore veel belang hechten aan gezondheid en veiligheid, zal een medische keuring onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure


